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Universitemiz Senato toplantrsr )lkanda belirtilen tarihte, Udversitemiz Rektdrii
ibrahim SAVA$' m batkanllgmda a$Erda belirtilen gtindemi gdriilmek iizere toplandt

Ali

GTTNDEM:

Universitemiz Mevzuat Komisyonunun 26.02.2015 tarih ve 4978 sayrlt yaztsrna istinaden;
Universitemiz Yabancr Dil Haztrhk Srmfr Yiinerge Taslagrrun tekrar giiriiliilmesi.

l-

KARAR:

l-

Universitemiz Mevzuat Komisyonunun 26.02.2015 ta h 'te 4978 sayrh yazrsrna istinaden;
Universitemiz Yabancr Dil Hazultk Strufi Yiinerge TaslaErmn, Lisansiistii iigrencilerinde
Yabancr Dil srntfindan faydalanmalanm sallaytct madde eklenmek kaydryla aqaltdaki haliyle
uygun giiriilmii$ olup, Dil Egitim Ara.ttrrma ve Uygulama Merkezine giinderilmesi,

T.C

gANKIRI KARATEKiN ONIVERSiTESi
YABANCT DiL HAZIRLIK SINIFI YONERGESi
BiRiNCi BOLUM
Amas, Kapsam, Dryanak ve Taormlar
Ameg

MADDE I - (1) Bu Yiinergenin amact; Qanktn Karatekin Universitesi zorunlu ve istege baEh
yabancr dil hazrltk strufi egitim-ttEretim programl ve slnavlaflna iliqkin usul ve esaslan
diizenlemektir.
KapsEm

MADDE 2 - (l) Bu Ytinerge, Cankln Karatekin Universitesinde yaPIIan zorunlu ve istege
ba[L yabancr dil hazrrhk egitim-dgretim prog(unrmn standanlan, kapsamr' seviyesi, derslik
igi ve derslik drgr gahqmalar, derse devam, srnavlar, ba-tan kogullan ve mualtyet konulan ile

ilgili temel hiiki.imle kapsd.
Dryanak
MADDE 3- (l) Bu Yonerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayrh YiiksekirEretim Kanununun
14 iincii ve 49 uncu maddelerine ve 04/1212008 Tulh,27074 Sayrh Resmi Gazete
yayrmlanarak yiiriirliige giren "Yiiksekiigretim Kurumlannda Yabancr Dil olretimi ve
Yabalcr Dille olretim Yaprlmasrnda Uyulacak Esaslara ililkin Yiinetmelik" hiikiimlerine
dayanrlarak haztrlanmtSltr.

Tarrmlar
MADDE 4 - (l) Bu Ytinergede

gegen;

a) Universite: Qanlorr Karatekin Universitesini,

b) Rektdr: Cankrn Karatekin Universitesi Rektoriinii,
c) Senato: Qarkm Karatekin Universitesi Senatosunu,

d) Dil Elitimi Uygulama vc Ara$trma Merkezi: Qankm Karatckin Universitesi Dil Egitimi
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Uygularna ve Ara$trrma Merkezini,
e) oSYM: T.C. ol9me, seQme ve Yerlegtirme Merkezini,
e) Hazrrltk Srmfi: Yabanct dil hazrrhk slrufinl,
f) Smav: Hazrhk slmft siircsince belli aral*tarla yaprlan yazlll ve stizlii srnavlan,
g) YDS:OSYM tarafindan yaprlan Yabancr Dil Smavlnl,
t) CyOyS : Qankrn Karatekin Universitesi Dil Elitimi Uygulama ve Aratttrma Merkezince
yaprlan yabancr dil yeterlilik ve diizey belirleme stnavtnt.
r1 oprenciler: (anhrn Karatekin Universitesine kalrt yaptlran iinlisans, lisans ve lisansiist0
dgrencilerini, tanlmla!.

iKiNCl BOLUM

Muafiyet ve Diizey Belirleme, Hazlr}k EEitim ve ofretimi ile ilgili Esaslar
Muefivet ve diizev belirleme
MADDE 5 - (l ) Universiteye yeni kayrt yaptrran, zorunlu ya da istege bagh hazrrlk smtft
egitimi alacak ttgrencilerin yabancr dil yeterlikleri, her akademik yrl baglangrcrnda Dil
Uygulama ve Aragttrma Merkezi tarafindan yaprlan QYDYS ile belirlenir' Bu srnavda baqart
notu zorunlu ve istege bagh hazrrltk programlan igin 100 iizerinden en az 70'tir' CYDYS;
ii$encilerin dil bilgisi, anlam4 okuma, dinleme, yazma ve konuqma bakrmlarrndan dil
becerile ni ve yeterliliklerini olgmeyi amaglar. Smav 2 agamahdtr. Yaztlt stnavda yeterli puan
alan tigrenciler dinleme, yazma ve konu5ma stnavrna altntrlar.

Dil Egitimi Uygulama ve Ara$ma Merkezi tarafindan verilen yabancr dil haz:rlk smrfi
egitimine devam etnil, ancak bahar diinemi sonunda yaptlan haztrltk stntft final slnavlnda
baqanstz olmuq

diler iilrenciler de CYDYS' ye katrlabilirler.

(2) Universitenio yabancr dil hazrrhk egitiminin zorunlu oldulu programlaflna yerleftirilen
tigrencilerden, QYDYS'de ba$anh olar ar, Yiiksekitgretim Kurulu'nca belirlenen sureler
igerisinde ahnmrq olmak koguluyla YDS srnavtndan 65 alanlar veya uluslararasr gegellili$i
olan srnavlardan eldeger puan alanlar hazrrhk smrfi egitim-ttgretiminden muaf tutulurlar'
Uluslararast gegerlilifi olan srnav sonuglarlnln YDS 65 puamna eqdeler karqthklan;
OSYM'nin ilan ettigi Yabancr Dil Egdelerlikleri tablolarr kulla larak belirlenir.

(3) Yabancr dil hazrhk egitiminin zorunlu oldu[u programlara yerleltirilen iigrencilerden
ikinci fikrada belirtilen kolullar saglayamaya.r ar ve CYDYS'ye katrlmayanlar yabancr dil
zorunlu haztrltk srntftna kal rt yapttrtrlar.

(4) Her diizey iginde yiiriitiilecek olan prograrn ile yaptlacak stnav gekli ve saytst Dil EEitimi
Uygulama ve Araqtrrma Merkezi tarafindan belirlenir.

Hazrrlk Efitim ve Otretimi ile ilgili Esaslar
Zorunlu hazrrhk srnrfi
MADDE 6- (1) Zorunlu hazthk srntft eEitim-tt&etimi, Dil Efitimi Uygulama ve Ara$trrma
Merkezi tarafindan yiiriitiiliir.
(2) Zorunlu hazrrhk slnrfi dgrencileri, Giiz yarrylt bagtnda yaprlan QYDYS sonuqlanna gi,re
Avrupa Konseyi Ortak Dil Kdterleri Qergevesinde A1 (Temel), A2 (Alroda) ve Bl (Orta)
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dgretimlerine bu seviyelerden ballarlar'
yrh baSrnda Dil
ogrencilerin smrflara dagrhml ve haftahk ders programt her egitim-oEretim
Egitimi Uygulama ve Araltrrma Merkezi tarafrndan belirlenir ve ilan edilir'

olmak iizere

iig

seviyeye

ayrtlr ve egitim

yirmi
(3) Zorunlu hazrrhk srntfi egitim-dEretimine devam edecek iigrencilere' haftada en az
saat ders verilir.
zomnludur'
(4) Zorunlu hazrrLk slnlfi eEitim-it[retiminde derslere yiizde 80 orarunda devam
ytlsonu hazrrhk stntfi final
O"uulnrrrtrg, topturn aers saatinin yiizde 20'sini geqen dgrenciler,
yll tekrar ederler'
slnavma giremezler ve aynt hazlrlk slnlfi siirecini bir soffaki

hazlrlft
(5) Zorunlu hazrrlk slrufinm stiresi en az iki, en fazla diirt yanylldrr' Ancak zorunlu
gegerliligi olan
srmfina devam eden df,rencilerden YDS (65 puan) veya Uluslararasr
allnarak) eldegel puan
srnavlardan (OSYM'nin ilan ettigi Yabancr Dil EIdelerlikleri esas
alanlar, ara dtinemde de kaylth oldulu programa devam edebilirler'
yrlr
itgletim yrh hazrrhk egitimine devarn edip bagaflstz olan veya yeni dgretim
stmfi i'grencileri' bir itgretim yllr
ba5rnda yaprtan qVOYS' de ba$anslz olan zorunlu hazrhk
Yabancr Dil ogretimi ve
daha hazrrlk egitimi alabilirler ya da "Ytiksekdgretim Kuumlannda
geregince
Yabancr Dille Ogrerim Yaprlmasrnda Ululacak Esaslara ili$kin Yiinetmelik"
dgretim dili
OSYM tarafindan batka bir iiniversitede ya da kaydrntn bulundugu iiniversitede
yaktn
Tiirkge olan egdeler bir prograrnq eideger progBmln bulunmamasr halinde'
biiliimlerde
programlardan bnine yerleqtirilirler. Balarrh olduklafl takdirde, kayrth olduklan

(6) Bir

dgrenimlerine

devam

ederler'

lsiele baflr hrzrrhk srnrfi
hazrrhk
Ul"OOe Z- 1t) lstege bafh hazrrhk srrufimn stiresi iki yanyrldrr' Ancak' istege bagh
giirmeye hak
srrufi iilrencileri bir yanytl sonunda haztrltk stntftndan ayrrlabilir ve dlrenim
kazandrklafl programlardan ders almaya baglayabilirler'
(2) isteEe bagl hazrrhk sr fina alnacak ii[rencilerin egitim-dgretim programlanna giire
dagrlmi ile agrlacak yabancr dil hazrrhk smtfi lube saytst, hangi yabancr dillerde hazrrhk
slnrfl agllaca$ ve kontenjanlar Selato tarafindan belirlenir'

(3) istege bagh yabancr dil haztrltk stntftna kattlma isteginde bulunanlann saylsr' o ytl igin
belirlenen kontenjanlafln iizerinde oldufiu takdirde, ilgili biiliimlerdeki yabancr dil hazrrlrk
srnlfina almacak dgrenciler, QYDYS puanlan esas altnarak belirlenir'

(4) Hazrrl* stntfim baqan ile tamamlayanlar yerlegtirildikleri programda dErenimlerine

itgrcnci
devam ederler. lstege bagh hazlrltk strufinln ikinci yanyrL sonunda baSansrz olan
devam eden akademik yrhn bagrnda yaprlan QYDYS' ye girer' Bu smavda da baiansrz olan
iigrenci yerlettirildiEi programa kaydtm yaptrrmak suretiyle t'grenimid siirdiiriir.

(5) istege bagh haztrhk srmfind4 snreyle ilgili hiikiimler hariQ, yiiriitiilen eEitim-itgretim
programr ve srnavlarla ilgili olarak, zorunlu hazlrlk srnlftna iliqkin h
Sohd

t2

